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Supliment Anunțuri Mica Publicitate
Publică un anunţ în doi timpi şi trei mişcări!

➤ intră pe site-ul www.jurnalul.ro

➤ scrie textul

➤ alege ziua apariţiei

➤ plătește cu cardul

GATA!
Simplu, nu?

OFERTE SERVICIU
l Lega Trucks SRL, cu sediul în sat 
Florești, comuna Florești, Dn (1-E 
60km 489-490), jud.Cluj, angajează 
muncitor spălare și curățare 
cisterne. CV-urile se pot depune la 
sediul firmei. Informații la telefon: 
+40.372.652.974.

l SC Rajami Invest SRL angajează 
șofer autoturisme și camionete, 
studii minim 6 clase, vechime în 
domeniu minim 2 ani. Oferim 
cazare, salariul brut 2080 ron. 
Telefon 0741/105287. CV email: 
rajamiinvest@yahoo.com.

l Căutăm artiști talentaţi pentru 
campania noastră din străinătate 

care pot face pictori duplicat după 
un pictor de renume mondial. 
Salariu bun (Euro). Se lucrează în 
Germania direct cu pictorul 
maestru. Vă rugăm să includeţi în 
CV și o scurtă descriere a ceea ce aţi 
făcut până acum, trei imagini cu 
ceea ce aţi pictat, creion, acuarelă, 
ulei sau cretă. Aplicaţi pe e-mail la: 
g.r.e.i@web.de.

l Fundația Creștină Ethos anga-
jează operator introducere, validare 
și prelucrare date cu contract de 
muncă individual pe perioadă deter-
minată. Condiții: cunoașterea limbii 
engleze. Tel.0741.027.866. CV-urile 
se depun la adresa: fundatiaethos.ro, 
până la data de 15.03.2019.

l Primăria Comunei Stefăneștii de 
Jos organizează în data de 
21.03.2019 concurs recrutare pentru 
1 post de muncitor necalificat. 
Detalii la 021/361.35.29.

l Primăria Comunei Clinceni orga-
nizează în data de 22.03.2019 
concurs recrutare pentru 1 post de 
muncitor calificat. Detalii la 021. 
369.40.41.

l Jupiter Ventures SRL cu sediul în 
București Bd. Constructorilor nr. 
20A, tronson B, cam. E4B.01,et. 4, 
sector 6, anunţă selecţie pt. ocuparea 
postului vacant de Director Socie-
tate Comercială. Cv. Pe email: 
s s tar icu25@gmai l . com.  Tel . 
0723152632.

l SC Gospodărie Ştefănești SRL 
-Ilfov organizează în data de 
04.03.2019 concurs recrutare pentru 
1 muncitor calificat și 1 îngrijitor 
spaţii verzi. Detalii la 0721.490.200.

l Dib Com Inter SRL cu sediul în 
București, șos. Orhideelor, nr. 12B, 
et. 5, sector 6, anunţ selecţie pt. 
ocuparea postului vacant de recepţi-
oner  hote l .  C .V.  pe  emai l : 
s s tar icu25@gmai l . com.  Tel . 
0723152632.

l Primăria Municipiului Dorohoi 
organizează concurs în data de 
14.03.2019 orele 10.00 proba scrisă și 
în data de 19.03.2019, interviul 
pentru ocuparea unei funcţii 
contractuale de execuție, perioadă 
determinată: -arhivar I la Comparti-
metul secretariat, arhivă; principa-
lele cerinţe  obligatorii   de 
participare la concurs;  - condițiile 
generale conform art. 3 al Regula-
mentului -cadru aprobat  prin HGR 
286/2011, modificată și completată 
prin HGR  1027/2014, -studii  medii, 
liceul absolvit cu diploma de bacala-
ureat; -vechime: minim 3 ani, 6 luni 
vechime în specialitatea studiilor. 
Dosarele de înscriere se pot depune 
la Compartimentul resurse umane,  
în termen de 5  zile lucrătoare  de la 
data publicării anunţului.  Pentru 
relaţii suplimentare vă puteţi adresa 
la Compartimentul  resurse umane, 
din cadrul Primăriei Municipiului 
Dorohoi sau la tel. 0231/610133, 
interior 113.

l Agenţia Județeană pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă Tulcea, 
cu sediul în Tulcea, Str. Grigore 
Antipa, nr. 10, scoate la concurs, în 
data de 02.04.2019, ora 10:00 (proba 
scrisă), la sediul agenţiei, următorul 
post vacant: Consilier, grad profesi-

onal asistent -  Punct de lucru 
Sulina; Condiţii specifice de partici-
pare la concursul pentru ocuparea 
funcţiei publice de execuţie vacante: 
Pregătire de specialitate - studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă 
în ramura de știinţe: știinţe juridice; 
Cunoașterea limbii engleze sau fran-
ceze - nivel mediu - dovada exper-
tizei se va face pe baza unor 
documente care să ateste deţinerea 
competenţelor respective, emise în 
condiţiile legii; Cunoștințe operare 
PC - nivel mediu - dovada expertizei 
se va face pe baza unor documente 
care să ateste deţinerea competen-
ţelor respective, emise în condiţiile 
legii; Vechime minimă în speciali-
tatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice: 1 an; Iniţiativă și 
creativitate, capacitate de adaptare 
la muncă în echipă, efort intelectual, 
aptitudini de comunicare și redac-
tare foarte bune; Data de desfășu-
rare a concursului: 02.04.2019 - ora 
10:00 - proba scrisă. Înscrierile se fac 
în termen de 20 zile de la data publi-
cării anunţului în Monitorul Oficial 
partea a -III- a, respectiv în perioada 
27.02.2019-18.03.2019, la sediul 
AJOFM Tulcea. Persoană de 
contact: secretariatul AJOFM 
Tulcea, tel. 0240.516.858; email 
ajofm@tl.anofm.ro.

l Clubul Sportiv Şcolar Tulcea, cu 
sediul în localitatea Tulcea, str.Spita-
lului, nr.3, judeţul Tulcea, organi-
zează concurs pentru ocuparea 
funcţiei contractuale vacante de 
e l e c t r i c i a n ,  c o n f o r m  H G 
nr.286/2011. Condiţii de participare 
la concurs: -absolvent studii medii și 
de specialitate sau cursuri de califi-
care în meserie; -vechime minimă în 
muncă 5 ani; -stare de sănătate 
corespunzătoare; -abilități practice; 
-disponibilitate la un program 
flexibil. Concursul se va desfășura 
astfel: -Proba scrisă în data de 
21.03.2019, ora 10.00; -Proba prac-
tică în data de 22.03.2019, ora 10.00; 
-Proba interviu  în  data  de 
25.03.2019, ora 10.00. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la 
sediul Clubului Sportiv Şcolar 
Tulcea. Relaţii suplimentare la 
sediul Clubului Sportiv Şcolar 
Tulcea, persoană de contact: 
Gheorghe Nicoleta,  telefon: 
0240.532.124, fax: 0240.532.771.

l Muzeul Bucovinei, cu sediul în 
Suceava, str.Ştefan cel Mare, nr.33, 
județul Suceava, organizează în 
temeiul HG nr.286/2011, modificată 
și completată de HG nr.1027/2014, 
concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale temporar vacante (pe 
perioada suspendării contractului 
individual de muncă al titularului 
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postului) de: referent, studii superi-
oare, gradul IA- 1 post, Serviciul 
Memoriale. Concursul se va desfă-
şura astfel: -proba scrisă în data de 
15.03.2019, ora 10.00; -proba 
interviu se susţine într-un termen de 
maxim 4 zile lucrătoare de la data 
susţinerii primei probe. Data, ora şi 
ziua interviului se vor afişa după 
proba scrisă. Pentru participarea la 
concurs, candidaţii trebuie să înde-
plinească următoarele condiţii 
specifice: *referent: studii superi-
oare, gradul IA- Serviciul Memo-
riale: 1.Studii superioare de lungă 
durată cu diplomă de licență; 2.
Cunoştințe (nivel avansat) de 
operare pe calculator; 3.Limbi 
străine: engleză, nivel avansat; 4.
Cunoaşterea temeinică a gramaticii 
limbii române; 5.Vechime în muncă: 
3 ani şi 6 luni. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 5 zile lucră-
toare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la 
sediul instituției şi pe pagina de 
internet, până la data de 06.03.2019, 
ora 16.00. Dosarele se vor verifica de 
către comisia de concurs, iar rezulta-
tele selectării dosarelor se vor afişa 
la sediul instituției şi pe site-ul: 
www.muzeulbucovinei.ro. Infor-
maţii suplimentare şi bibliografia 
necesară se pot obţine de la sediul 
instituţiei, telefon: 0230.216.439 şi 
pe site-ul: www.muzeulbucovinei.ro.

l Școala Gimnazială, cu sediul în 
localitatea Denta, str.Principală, 
nr.712, judeţul Timiş, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante de: -secretar, 
0,75 normă; -număr posturi: 1 post, 
conform Hotărârii de Guvern 
nr.286/23.03.2011. Concursul se va 
desfăşura astfel: -Proba practică în 
data de 21.03.2019, ora 09.00; 
-Proba interviu în  data  de 
21.03.2019, ora 12.00. Pentru parti-
ciparea la concurs, candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: -studii: superioare absolvite 
de lungă durată sau echivalente; 
-vechime: nu este necesară. Candi-
daţii vor depune dosarele de partici-
pare la concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea anun-
ţului în Monitorul Oficial, Partea a 
III-a, la secretariatul Școlii Gimna-
ziale Denta. Relaţii suplimentare la 
sediul Școlii Gimnaziale Denta, 
persoană de contact: Lukacs 
Monica, telefon: 0256.398.139.

l Școala Gimnazială Nr.1 Pietroasa, 
cu sediul în localitatea Pietroasa, str.
Principală, nr.216, judeţul Bihor, 
organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale 
temporar vacante de secretar şcoală, 
1 post,  conform HG nr.286/ 
23.03.2011. Concursul se va desfă-
şura astfel: -Proba scrisă în data de 
25.03.2019, ora 9.00; -Proba interviu 
în data de 27.03.2019, ora 9.00. 
Pentru participarea la concurs, 

candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -studii: superi-
oare; -vechimea: constituie un 
avantaj; -abilități de lucru în echipă. 
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 5 
zile lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a, la sediul 
Școlii Gimnaziale Nr.1 Pietroasa, 
județul Bihor. Relaţii suplimentare 
la sediul Școlii Gimnaziale Nr.1 
Pietroasa, județul Bihor, persoană 
de contact: Seica Simona, telefon: 
0259.325.798, fax: 0259.325.798, 
e-mail: s.pietroasa@yahoo.com.

l Primăria Comunei Nereju, 
județul Vrancea, organizează 
concurs în data de 29 martie 2019, 
ora 10.00 (proba scrisă), şi 3 aprilie 
2019, ora 14.00 (interviul), pentru 
ocuparea funcției publice vacante de 
inspector, clasa I, gradul profesional 
superior, la Biroul Financiar-Con-
tabil şi Achiziții Publice. Condiții 
pentru ocupare: -studii universitare 
de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă -ştiințe 
economice; -vechimea în speciali-
tatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice: minimum 9 ani. 
Candidații trebuie să îndeplinească 
condițiile generale prevăzute la 
art.54 din Legea nr.188/1999, 
privind Statutul funcționarilor 
publici, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare. Dosarele 
de înscriere la concurs se depun la 
sediul instituţiei în termen de 20 zile 
de la data publicării anunţului în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a, şi vor cuprinde, în 
mod obligatoriu, documentele 
prevăzute la art.49 din Hotărârea 
Guvernului nr.611/2008, cu modifi-
cările şi completările ulterioare. 
Informaţii suplimentare la sediul 
instituției şi la telefon: 0237.266.200.

l La Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a, nr.185 din 20.02.2019, 
la anunțul cu numărul de înregis-
trare nr.196.668 al Primăriei 
Comunei Calafindeşti, județul 
Suceava, cu sediul în localitatea 
Calafindeşti, strada principală, f.n, 
județul Suceava, conform Legii 
nr.188/1999, pentru ocuparea func-
ției publice vacante: consilier, clasa I, 
grad profesional debutant, la 
Compartimentul Financiar-Con-
tabil, Executări Silite, Achiziții 
Publice, se va face următoarea recti-
ficare: -în loc de: „Condiții specifice 
de participare la concurs: -studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă, 
în domeniul ştiințe economice, 
specializarea contabilitate şi infor-
matică de gestiune; -cunoştințe de 
operare pe calculator; -vechime 
pentru ocuparea postului- 0 ani” -se 

va citi: „Condiții specifice de partici-
pare la concurs: -studii universitare 
de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă, în domeniul 
ştiințe economice, specializarea 
contabilitate şi informatică de 
gestiune; -cunoştințe de operare pe 
calculator- nivel de bază; -vechime 
pentru ocuparea postului- 0 ani”. 
(Prezenta rectificare nu se datorează 
Redacției Monitorului Oficial al 
României, Partea a III-a.). Restul 
anunțului rămâne neschimbat.

l La Monitorul Oficial al Romaniei, 
Partea a III-a, nr.185 din 20.02.2019, 
la anunțul cu numărul de înregis-
trare nr.196.670 al Primăriei 
Comunei Calafindeşti, județul 
Suceava, cu sediul în localitatea 
Calafindeşti, strada principală, f.n, 
județul Suceava, conform Legii 
nr.188/1999, pentru ocuparea funcției 
publice vacante: consilier, clasa I, 
grad profesional debutant, la 
Compartimentul Registrul Agri-
col-Arhivă, se va face următoarea 
rectificare: -în loc de: „Condiții speci-
fice de participare la concurs: -studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalentă, în dome-
niul ştiințe sociale; -cunoştințe de 
operare pe calculator; -vechime 
pentru ocuparea postului- 0 ani” -se 
va citi: „Condiții specifice de partici-
pare la concurs: -studii universitare 
de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă, în domeniul 
ştiințe sociale; -cunoştințe de operare 
pe calculator- nivel de bază; -vechime 
pentru ocuparea postului- 0 ani”. 
(Prezenta rectificare nu se datorează 
Redacției Monitorului Oficial al 
României, Partea a III-a). Restul 
anunțului rămâne neschimbat.

l Primaria Găneasa organizează în 
conf cu conform art. 22, alin. (1) şi 
(2), din HGR. 611/2008– pentru 
aprobarea Normelor privind organi-
zarea şi dezvoltarea carierei funcţio-
narilor publici, şi cu art 58 din Legea 
188/1999 cu modificările şi comple-
tările ulterioare, concursul de recru-
tare pentru postul vacant de 
inspector asistent din cadrul Biro-
ului Contabilitate, Impozite,Taxe. 
Proba scrisă va fi în data de 
08.04.2019, ora 10, iar proba interviu 
la data de 09.04.2019, ora 10, la 
sediul Primăriei Găneasa. Dosarele 
de înscriere la concurs a candidaţilor 
se depun în termen de 20 de zile de 
la publicarea în Monitorul Oficial, 
partea a III a, la sediul Primăriei 
Găneasa şi trebuie să cuprindă 
actele prevăzute de art. 49 al. (1) din 
Hotărârea 611/2008. Candidaţii 
trebuie să îndeplinească condiţiile 
generale prevăzute la art 54 din 
Legea nr 188/1999, privind Statutul 

Funcţionarilor Publici cu modifică-
rile şi completările ulterioare. Relaţii 
la tel :021.351.30.60.

l În conformitate cu prevederile 
H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi 
completările ulterioare, Institutul de 
Stat pentru Testarea şi Înregistrarea 
Soiurilor organizează concurs de 
recrutare pentru ocuparea, pe peri-
oadă nedeterminată, a următoarei 
funcţii publice de stat de execuţie 
vacantă: -1 post vacant de consilier 
juridic, gradul profesional superior 
–Serviciul juridic, administrativ şi 
patrimoniu -Compartiment juridic. 
Condiţiile specifice prevăzute în fişa 
postului: -Condiţiile generale prevă-
zute la art. 54 din Legea nr. 188/1999 
privind Statutul funcţionarilor 
publici, republicată (r2) cu modifică-
rile şi completările ulterioare; -Studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă 
în ştiințe juridice -specializarea 
Drept; -Vechime în specialitatea 
studiilor necesară exercitării funcţiei 
publice: Minimum 7 ani. Concursul 
va avea loc la sediul I.S.T.I.S. din 
Bd. Mărăşti nr. 61, Sector 1, Bucu-
reşti, în data de 29 Martie 2019, ora 
10:00 -proba scrisă.  Dosarele de 
înscriere se depun în termen de 20 
de zile de la data publicării anun-
ţului ,  respectiv în perioada 
27.02.2019 -18.03.2019. Persoana de 
contact este doamna Damian 
Roxana -consil ier în cadrul 
Compartimentului resurse umane, 
tel: 0213184380, fax: 0213184408, 
e-mail: secretariat@istis.ro. Biblio-
grafia, condiţiile specifice de partici-
pare, precum şi actele solicitate 
candidaţilor la înscriere vor fi publi-
cate pe site-ul I.S.T.I.S. şi afişate la 
locul de desfăşurare a concursului.

l Oficiul de Cadastru si Publicitate 
Imobiliară Vrancea organizează 
concurs pentru ocuparea  a 1(unu) 
post vacant, pe perioada determi-
nată, după cum urmează: Asistent 
registrator principal gradul II  -1post. 
Studii: Studii superioare în domeniul 
juridic -specializare drept. Vechime 
în specialitate: minimum 6 luni. 
Concursul va avea loc în perioada: 
-22 martie 2019 - ora 9 proba scrisă;  
-27 martie 2019 - ora 9 interviu. 
Candidaţii trebuie să îndeplinească 
condiţiile generale prevăzute de art. 3 
din Hotărârea Guvernului nr. 
286/2011, cu modificarile si comple-
tarile ulterioare. Detalii privind 
condiţiile specifice, bibliografia şi 
tematica de concurs sunt disponibile 
accesând pagina oficială (www.
vnocpi.ro) sau la avizierul instituției. 
Relații suplimentare se obțin la sediul 
Oficiului de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară Vrancea din Focşani str. 
Cuza vodă nr. 69, Biroul Juridic, 
Resurse Umane, Secretariat şi Petiții, 
telefon 0237/228754 -int. 21.

PRESTĂRI SERVICII
l Evaluator ANEVAR oferă servicii 
de evaluare imobile. Tel./fax 0248-
265577, email gorgoistelian@yahoo.
com, tel. contact 0740907585.

DISPARIŢII
l Barac Eugen-Dănuț- dispărut în 
14.12.1991 în Tulcea, din UM217, 
unde era încorporat. Născut în 
28.09.1971, cu domiciliul: Tulcea, str.
Eternității, bl.E2, sc.B, ap.33, jud.
Tulcea. Dacă aveți relații privind 
dispariția, vă rugăm să luați legă-
tura cu Barac Niculae- Tulcea, str.
Călugăreni, nr.40B, 0745.033.364.

CITAŢII
l Palfi Dan Anikves, Kemvi Ida, 
Bavla Ida, toți cu domiciliul necu-
noscut, sunt citați pe data de 
15.04.2019, la Judecătoria Turda în 
dos. 455/328/2015, în calitate de 
pârâți.

l Toți cei interesați să formuleze 
opoziție la cererea înregistată pe 
rolul Judecătoriei Zărneşti, sub nr. 
215/338/2018, posesorul Suciu 
Elena, având domiciliul în Tohanul 
Nou, str. Branului nr. 19, oraş 
Zărneşti, jud. Braşov, a invocat 
dobândirea dreptului de uzucapiune 
a dreptului de proprietate a tere-
nului înscis în CF 837 Tohanul Nou, 
nr. top 987/1 situat în com Tohanul 
Nou, Zărneşti, jud. Braşov, sunt 
invitați la Judecătoria Zărneşti în 
data de 16.05.2019, ora 9.00.

l Numita Toth Eniko – Ibobya, cu 
ultimul domiciliu cunoscut in locali-
tatea Pustinis, comuna Uivar nr. 15, 
judetul Timis, este citat la Judeca-
toria Timisoara, Sectia a II-a civila, 
in ziua de 21 martie 2019, ora 09:00, 
la Sala 327, Completul C 6 C, in 
calitate de parat in dosarul nr. 
8993/325/2018, in proces cu Socie-
tatea Nationala de Radiocomuni-
catii SA prin Sucursala Directia 
Radiocomunicatii Timisoara in 
calitate de reclamanta, obiectul 
cauzei fiind cerere cu valoare 
redusa.

l Somaţie. Judecătoria Braşov, 
Dosar nr. 25038/197/2018. Prin 
prezenta se aduce la cunoştinţa celor 
interesaţi că petenţii Pajor Anna 
Zsuzsanna, domiciliată în sat. 
Purcăreni, str. Principală nr.5, 
comuna. Tărlungeni, jud. Braşov şi 
Pajor Ianko Maria Magdolna, domi-
ciliată în sat. Tărlungeni, str. Verii nr. 
66, comuna. Tărlungeni, jud. Braşov, 
au formulat cerere de înscriere a 
dreptului de proprietate potrivit 
procedurii instituite de art. 130 din 
Decretul – Lege 115/1938 prin care 
solicită să se constate că au dobândit 
dreptul de proprietate asupra cotei 
2/12 din imobilul situat în loc. 
Tărlungeni înscris în CF 101854 



www.jurnalul.ro IIIANUNȚURI

Miercuri, 27 februarie 2019

Supliment Anunțuri Mica Publicitate
Publică un anunţ în doi timpi şi trei mişcări!

➤ intră pe site-ul www.jurnalul.ro

➤ scrie textul

➤ alege ziua apariţiei

➤ plătește cu cardul

GATA!
Simplu, nu?

Tărlungeni nr. top. 1280.1281/1, cu 
îndeplinirea condiţiilor prevăzute de 
art. 130 din Decretul Lege nr. 
115/1938. Termenul de judecată este 
la data de 10.04.2019, sala J2, ora 
9:00. Persoanele interesate pot face 
opoziţie la Judecătoria Braşov, în 
termen de 1 lună de la data afişării 
şi publicării prezentei somaţii, care 
face parte integrantă din încheierea 
de şedinţă din data de 06.02.2019 în 
dosarul cu numărul mai sus menţi-
onat şi urmează a fi comunicată spre 
afişare la Primăria Comunei Tărlun-
geni,  jud.Braşov, Oficiul de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară 
Braşov, precum şi la Judecătoria 
Braşov şi va fi dată publicităţii prin-
tr-un ziar de circulaţie naţională.

l Pârâtul Hadjimitia Andreas este 
citat la Judecătoria Braşov pentru 
divorţ în dosarul civil nr. 25408/ 197/ 
2017, în data de 15.03.2019, camera 
49, ora 9.00.

l Direcția Generală de Asistență 
Socială şi Protecția Copilului Vâlcea 
cheamă în judecată pe numita 
Vasiliu Camelia, domiciliată  în 
Comuna Lungeşti, sat Fumureni, 
județul Vâlcea calitate de intimată, 
în dosarul civil nr. 314/90/2019, cu 
termen de judecată la data de 
08.03.2019, având ca obiect menți-
nere măsură de protecție specială, 
aflat pe rol la Tribunalul Vâlcea.

DIVERSE
l ANUNT DIN 26.02.2019. Anunț 
prealabil privind afişarea publică a 
documentelor tehnice ale cadas-
trului din UAT Vlăhița, județul 
Harghita. Vă înştiințăm că la data 
de 01 martie 2019 se publică docu-
mentele tehnice ale cadastrului din 
cadrul proiectului „Înregistrarea 
sistematică a imobilelor pe sectoare 
cadastrale din UAT Oraşul Vlăhița, 
jud.Harghita” pentru sectoarele 
cadastrale nr.2, 14, 29, 30, 34, 39, 46, 
48, 59, 70, 81, 86, 93, 108, 113, 121, 
128, pe o perioadă de 60 de zile, la 
sediul primăriei, conform art.14 
alin.(1) şi (2) din Legea cadastrului 
şi a publicității imobiliare nr.7/1996, 
republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. Mai multe 
informații: http://www.ancpi.ro/
pnccf/.

l ANUNT DIN 26.02.2019. 
Unitatea Administrativ-Teritorială 
Văleni, din județul Neamț, anunță 
publicarea documentelor tehnice ale 
cadastrului pentru sectoarele cadas-
trale nr.1 şi 4 începând cu data de 
04.03.2019, pe o perioadă de 60 de 
zile calendaristice, la sediul Primă-
riei Văleni, conform art.14, alin.(1) şi 
(2) din Legea cadastrului şi a publi-
cității imobiliare nr.7/1996, republi-
cată, cu modificările şi completările 
ulterioare. Cererile de rectificare ale 
documentelor tehnice vor putea fi 
depuse la sediul Primăriei Văleni şi 

pe site-ul Agenției Naționale de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară.

l ANUNT DIN 26.02.2019. 
Unitatea Administrativ-Teritorială 
Miheşu de Câmpie, judeţul Mureş, 
anunţă publicarea documentelor 
tehnice ale cadastrului, pentru 
sectoarele cadastrale nr.5 şi 56, înce-
pând cu data de 01.03.2019, pe o 
perioadă de 60 de zile, la sediul 
Primăriei Comunei Miheşu de 
Câmpie, conform art.14, alin.1 şi 
alin.2 din Legea cadastrului şi a 
publicităţii imobiliare nr.7 din 1996, 
republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. Cererile de 
rectificare ale documentelor tehnice 
vor putea fi depuse la sediul primă-
riei şi pe site-ul Agenţiei Naţionale 
de Cadastru şi Publicitate Imobi-
liară.

l CII Stefanescu Ovidiu Alin 
anunta deschiderea procedurii gene-
rale a insolventei a debitorului SC 
RIOPRUND SRL, dosar nr. 
281/90/2019 pe rolul Tribunalului 
Valcea. Termenul limită pentru 
d e p u n e r e a  c r e a n t e l o r  e s t e 
29.03.2019 .Termenul limită pentru 
verificarea creanţelor, întocmirea, 
afişarea şi comunicarea tabelului 
preliminar al creanţelor este 
18.04.2019. Termenul pentru 
afişarea tabelului definitiv al crean-
ţelor este 13.05.2019. Termen  
sedinta adunarea creditorilor 
23.04.2019.

l Amesis SRL, societate in fali-
ment, prin lichidator judiciar Andrei 
Ioan IPURL, organizeaza selectie de 
oferte pentru: - evaluarea tuturor 
bunurilor mobile si imobile proprie-
tatea societatii; - preluarea intregii 
arhive a societatii, compusa din 
documente contabile, de personal si 
tot ce tine de activitatea unei socie-
tatii, in vederea prelucrarii, legarii, 
pastrarii, conservarii si utilizarii 
documentelor detinute pentru elibe-
rarea de adeverinte fostilor salariati, 
in conformitate cu legislatia in 
vigoare; - tinerea contabilitatii.Soci-
etatile sau persoanele fizice autori-
za te ,  po t  t ransmi te  o fer te 
lichidatorului judiciar, la sediul 
acestuia din Ploiesti, Str. Gheorghe 
Doja, nr. 30, et.10, ap.31, Judetul 
Prahova, pana la data de 01.03.2019 
ora 12:00. Plata contravalorii servi-
ciilor ofertantilor ce vor fi declarati 
castigatori, urmeaza a fi efectuata 
dupa valorificarea bunurilor socie-
tatii, in conformitate cu dispozitiile 
Legii nr. 85/2014, in baza contrac-
telor ce vor fi incheiate potrivit 
modelului propus numai de lichida-
torul judiciar.

l S.C Almas Pres Internaţional 
SRL, cu sediul în Bucureşti Sector 5, 
str. Ion Conea, nr. 52B, informează 
publicul interesat ca s-a depus solici-
tarea pentru eliberarea autorizaţiei 
de mediu pentru activitatea: 1812 

-Alte activităţi de tipărire n.c.a. 
Desfăşurată în str.Garoafei, nr.1 A, 
Sector 5, Bucureşti. Informaţii se 
pot solicita la sediul Agenţiei pentru 
Protecţia Mediului Bucureşti din 
sector 6; Aleea Lacul Morii, nr.1, 
între orele 9:00-12:00.Observaţiile, 
sugestiile şi/ sau propunerile publi-
cului se primesc în scris la sediul 
A.P.M. Bucureşti.

l SC Piramid Tehno Construct 
SRL, cu sediul in municipiul Baia 
Mare, Bd. Independentei nr. 70, jud. 
Maramures, anunta publicul inte-
resat asupra depunerii solicitarii de 
emitere a acordului de mediu, 
pentru proiectul „Modificare de 
solutie la A.C. nr. 1088/07.05.2018 – 
supraetajare a corpului B de la 
D+P+4E+E retras la D+P+6E”, 
propus a fi amplasat in municipiul 
Baia Mare, Str. Victor Babes, Fn, 
jud. Maramures. Informatiile 
privind proiectul propus pot fi 
consultate la sediul APM Mara-
mures, din localitatea Baia Mare, 
Str. Iza nr. 1A, in zilele de luni-joi 
intre orele 8-16:30 si vineri intre 
orele 8-14 si la sediul beneficiarului. 
Observatiile publicului se primesc 
zilnic la sediul Agentiei pentru 
Protectia Mediului Maramures.

ADUNĂRI GENERALE
l Obştea Plaiul Poienilor convoacă 
toţi moşnenii cu drepturi depline în 
obşte la Adunarea Generală care va 
avea loc în data de 16 martie 2019 la 
ora 12,30 la sediul primăriei 
Voineasa cu următoarea ordine de 
zi: 1, Raportul Consiliului de Admi-
nistraţie pe anul 2018 2, Raportul 
comisiei de cenzori 3, Aprobarea 
bilanţului contabil pentru anul 2018 
4, Aprobarea bugetului de venituri şi 
cheltuieli pe anul 2019 5, Diverse 
Daca nu se întruneşte cvorumul 
necesar adunarea generală se va ţine 
în data de 23.03.2019 în aceeaşi 
locaţie şi la aceeaşi oră, fără altă 
convocare. Preşedinte Ghelman 
Alexandru.

l Convocator. Consiliul de Admi-
nistrație al Libra Internet Bank SA, 
prin preşedintele Consiliului de 
Administrație al Libra Internet 
Bank SA, Ovidiu Petre Melinte, 
convoacă Adunarea Generală Ordi-
nară a Acționarilor băncii la data de 
08.04.2019, ora 17.00, la sediul 
băncii din Calea Vitan, 6-6A, 
Phoenix Tower, et.13,  Sector 3, 
Bucureşti, cu următoarea ordine de 
zi: 1.Prezentarea şi aprobarea rapor-
tului administratorilor pe anul 2018. 
2.Prezentarea raportului de audit 
financiar pe anul 2018. 3.Aprobarea 
situațiilor financiare anuale aferente 
exercițiului financiar al anului 2018, 
întocmite în conformitate cu  
Ordinul Băncii Naționale a Româ-
niei nr.6/2015 din 17 iulie 2015, 
pentru aprobarea Reglementărilor 
contabile conforme cu directivele 

europene. 4.Aprobarea descărcării 
de gestiune a administratorilor 
băncii pentru anul 2018. 5.Apro-
barea programului de activitate şi a 
bugetului de venituri şi cheltuieli pe 
anul 2019. 6.Realegerea în funcțiile 
de administratori ai băncii a admi-
nistratorilor ale căror mandate de 
administratori ai Libra Internet 
Bank SA expiră în anul 2019. 7.
Evaluarea anuală a mărimii şi 
componenței organului de condu-
cere derulată de Adunarea Generală 
a Actionarilor conform criteriilor 
stabilite prin Politica privind recru-
tarea, selecția, evaluarea şi remune-
rarea membrilor organului de 
conducere şi a personalului identi-
ficat. 8.Evaluarea performanțelor 
anuale (individuale) ale membrilor 
neexecutivi ai Comitetului de Admi-
nistrație, conform Politicii privind 
recrutarea, selecția, evaluarea şi 
remunerarea membrilor organului 
de conducere şi a personalului iden-
tificat în Libra Internet Bank. 9.
Prezentarea calificativului privind 
evaluarea colectivă a adecvării 
membrilor organului de conducere a 
băncii, conform Politicii privind 
recrutarea, selecția, evaluarea şi 
remunerarea membrilor organului 
de conducere şi a personalului iden-
tificat în Libra Internet Bank. Sunt 
convocați să participe la adunare 
toți acționarii înregistrați în registrul 
acționarilor băncii la data de 
05.04.2019. În cazul neîntrunirii 
cvorumului necesar la data primei 
convocări, Adunarea Generală 
Ordinară a Acționarilor se va 
întruni la data de 09.04.2019, ora 
17.00, în acelaşi loc şi cu aceeaşi 
ordine de zi. Acționarii pot participa 
la adunare personal sau prin repre-
zentanți, în baza unei procuri 

speciale, conform dispozițiilor 
legale. Procura specială se depune la 
sediul societății conform prevede-
rilor legale. Preşedintele Consiliului 
de Administrație al Libra Internet 
Bank SA, Ovidiu Petre Melinte.

l Societatea Comercială Agromec 
Ciorogârla SA, Sediul Ciorogârla, 
comuna Ciorogârla, Judeţul Ilfov. 
Convocare a adunării generale a 
acționarilor Societății Comerciale 
Agromec Ciorogârla S.A. În primul 
rând, subsemnatul Grasu Florin 
Romulus, în calitate de adminis-
trator unic al Societății Comerciale 
Agromec Ciorogârla S.A, cu sediul 
în satul Ciorogârla, str. Școlii, nr. 13, 
comuna Ciorogârla, județ Ilfov, 
înregistrată la Oficiul registrului 
comerțului cu nr. J23/513/2004 
C.U.I  RO 2605572,  convoc 
adunarea generală a acționarilor ce 
va avea loc la data de 03.04.2019 ora 
10, la sediul societății, cu reconvo-
care în caz de neîntrunire al cvoru-
mului la data de 04.04.2019 la sediul 
societății şi la aceeaşi ora, cu urmă-
toarea ordine de zi: •Aprobarea 
raportului de activitate şi gestiune 
pe anul 2018 şi prezentarea rapor-
tului de audit financiar pentru exer-
cițiul financiar al anului 2018. 
•Aprobarea situațiilor financiare, a 
contului de profit şi pierdere pentru 
exercițiul financiar al anului 2018, a 
realizării programului de investiții şi 
a bilanțului contabil pe anul 2018. 
•Stabilirea programului de investiții, 
a activității economice pe anul 2019. 
•Aprobarea ca dată de înregistrare 
19.04.2019. Pentru analiză pot fi 
consultate documente necesare la 
sediul societății. La această Adunare 
Generală a Acționarilor sunt îndrep-
tățiti să participe şi să  votreze toți 
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acționarii înregistrați în registrul 
acționarilor la data de referință: 
19.03.2019. Administrator, al S.C. 
Agromec Ciorogârla S.A. Dl.Ing. 
Grasu Florin Romulus.               

LICITAŢII
l Cabinet de Insolvenţă vinde la 
licitatie, în fiecare zi de joi din săptă-
mână, începând cu 07.03.2019, 
imobil compus din depozit, spaţiu de 
producţie şi locuinţă cu 2900 mp 
teren, la 7 km de Piteşti, comuna 
Smeura, jud. Argeş, preţ de pornire 
237.000 euro. Tel. 0740907585, 
email: gorgoistelian@yahoo.com.

l Just Insolv SPRL anunta 
vanzarea la licitaţie publică a bunu-
rilor aflate in patrimoniul SC Canap 
Distribution SRL, respectiv: aparat 
sudura TM 315 ECO la pretul de 
3000 lei, generator curent monofazic 
NT 7000 la pretul de 250 lei. Lici-
tatia are loc in baza Adunarii Credi-
torilor din data de 24.10.2017, pretul 
de pornire al licitatiei fiind in 
conformitate cu regulamentul de 
valorificare a bunurilor. Licitaţiile 
publice vor avea loc pe data de 
04.03.2019, 06.03.2019, 12.03.2019, 
14.03.2019, 19.03.2019, 21.03.2019, 
28.03.2019, 02.04.2019, 09.04.2019, 
16.04.2019, orele 12.30 în Ploieşti, 
str. Ion Maiorescu bl. 33S1, et. 7, cab. 
7B, jud. Prahova. Relaţii suplimen-
tare la 0344104525.

l Leavis Cont IPURL, lichidator 
pentru SC Elminia Prod SRL din 
Breaza jud. Prahova, organizeaza in 
data de 01.03.2019, 08.03.2019, 
15.03.2019, 22.03.2019, 29.03.2019, 
05.04.2019, 12.04.2019, 19.04.2019 
ora 11:00 la sediul lichidatorului 
licitatie publica cu strigare pentru 
vanzarea bunurilor debitoarei 
constand in: autoutilitara Mitsubishi 
N1G L200, 290.000 km, fabricatie 
2007, capacitate cilindrica 2477, 
putere 100/4000, motorina, tractiune 
integrala, stare buna licitatia 
porneste de la 35.700 RON pentru 
vanzare individuala; taf forestier 
(tractor) U650, an fabricatie 1982, 
stare tehnica medie –pentru vanzare 
individuala licitatia porneste de la 
16.660 RON; caruta - 476 RON, 
vagon cort- 4522 RON. Preturile 
contin TVA. Pentru vanzarea in bloc 
pretul total este de 47.600 RON cu 
TVA inclus. Relatii la telefon 0723 
695 547 sau e-mail: voichita_
onofrei@yahoo.com.

l Leavis Cont IPURL lichidator 
pentru SC Electrasol Proiect SRL 
din Ploiesti jud. Prahova, organi-
zeaza in data de 01.03.2019, 
08.03.2019, 15.03.2019, 22.03.2019, 
29.03.2019, 05.04.2019, 12.04.2019, 
19.04.2019, ora 13:00 la sediul lichi-
datorului licitatie publica cu strigare 
pentru vanzarea bunurilor debi-
toarei constand in camera termovi-
z iune  5 .500  l e i  fa ra  TVA, 

imprimanta color brother DCP 
L8400CDN 600 LEI. Relatii la 
telefon 0723695547 sau e-mail 
voichita_onofrei@yahoo.com.

l Leavis Cont IPURL lichidator 
pentru SC Agrilemn Serv Construct 
SRL din PAREPA RUSANI jud. 
Prahova, organizeaza in data de 
01.03.2019, 08.03.2019, 15.03.2019, 
22.03.2019, 29.03.2019, 05.04.2019, 
12.04.2019, 19.04.2019, ora 12:00, la 
sediul lichidatorului licitatie publica 
cu strigare pentru vanzarea bunu-
rilor debitoarei constand in masina 
de recoltat sfecla = 529,55 lei, 
masina de recoltat paioase = 1594,60 
lei, disc agricol 2 tavalugi = 1338,75 
lei, plug 2 coarne = 624,75 lei, grape 
stelate in tandem 47,50 lei, cultivator 
de cartofi = 1243,55 lei, grebla intors 
fan = 731,85 lei, cositoare fan 809,20 
lei, pompa erbicidat = 809,20 lei, 
masina imprastiat ingrasaminte = 
487,90 lei, remorca agricola 975,80 
lei, tractor la pretul de 11.900 LEI. 
Pentru vanzarea in bloc pretul este 
de 13.000 lei. Relatii la telefon 
0723695547 sau e-mail voichita_
onofrei@yahoo.com.

l Leavis Cont IPURL lichidator 
pentru SC Cometex SA din Urlati 
jud. Prahova, organizeaza incepand 
cu data de 01.03.2019, 08.03.2019, 
15.03.2019, 22.03.2019, 29.03.2019, 
05.04.2019, 12.04.2019, 19.04.2019 
ora 10 la sediul lichidatorului lici-
tatie publica cu strigare pentru 
vanzarea bunurilor mobile constand 
in fisete metalice, rafturi metalice, 8 
masini de cusut, robineti metalici, 
suruburi, ptrezoane, masina de 
repasat, piulite si alte obiecte de 
inventar metalice. Pretul de evaluare 
este de 50.007 lei. Licitatia este 
publica si se desfasoara conform 
regulamentului de vanzare aprobat 
de adunarea creditorilor. Relatii la 
telefon 0723695547 sau e-mail 
voichita_onofrei@yahoo. 

l Leavis Cont IPURL lichidator 
pentru SC Panatcom TV SRL, cu 
sediul in Valea Doftanei, Sat Tesila, 
Punctul Rusu, jud. Prahova, organi-
zeaza incepand cu data de 
01.03.2019, 08.03.2019, 15.03.2019, 
22.03.2019, 29.03.2019, 05.04.2019, 
12.04.2019, 19.04.2019 ora 13 la 
sediul lichidatorului licitatie publica 
cu strigare pentru vanzarea bunu-
rilor mobile constand in Gater 
Mohringer fara carte tehnica dar 
functional. Pretul de evaluare este 
de 22.600 lei fara TVA. Gaterul 
poate fi vandut pentru piese sau ca 
materiale refolosibiile - fier vechi. 
Pretul de pornire a licitatiei pentru 
material refolosibil este de 1,00 lei /
kg fara TVA . Relatii la telefon 
0723695547 sau e-mail voichita_
onofrei@yahoo.com.

l Debitorul SC Recisev Plast SRL 
cu sediul în  Dr. Tr. Severin, str. 
Padeş, nr. 6, jud. Mehedinţi, 

J25/169/2011, CIF: 28399034, aflata  
în procedură de faliment in 
bankruptcy, en faillite în dosar nr. 
3395/101/2014 prin lichidator judi-
ciar Consultant Insolvență SPRL, 
scoate la vânzare: - Proprietate 
imobiliara spatiu comercial demisol, 
cu suprafata de 130,52 mp,  situat în 
localitatea Constanta, str. B –dul 
Mamaia, nr. 190, judeţul Constanta, 
avand  numar cadastral 200125-
C1-U1 la preţul de 108700 Euro 
(echivalentul in lei la cursul BNR 
din ziua platii, preț neafectat de 
T.V.A). Titlul executoriu în baza 
căruia lichidatorul judiciar proce-
dează la vânzarea bunurilor imobile 
* proprietati imobiliare * descris 
anterior, o reprezinta sentinta din 
data de 16.09.2015 de deschidere a 
procedurii de faliment pronunțată 
de către judecătorul sindic in 
dosarul de insolvență nr. 3395/101/ 
2014 aflat pe rolul Tribunalului 
Mehedinti. Licitaţia va avea loc la 
biroul lichidatorului judiciar din Dr. 
Tr. Severin, str. Zăbrăuțului nr. 7A, 
jud. Mehedinţi la data de 18.03.2019 
orele 12:00. - Informăm toți ofer-
tanţii faptul că sunt obligaţi să 
depuna o garanţie reprezentând 
10% din preţul de pornire al licitaţiei 
şi să achiziționeze caietul de sarcină 
în suma de 1000,00 lei cu cel putin 2 
ore inainte de ora licitatiei. Contul 
unic de insolvență al debitoarei SC 
R e c i s e v  P l a s t  S R L  e s t e : 
RO11BRMA0999100083881619 
deschis la Banca Romaneasca SA cu 
cel putin 2 ore inainte de ora licita-
tiei. Somam pe toti cei care pretind 
vreun drept asupra imobilului sa 
anunte lichidatorul judiciar inainte 
de data stabilita pentru vânzare în 
termen, sub sanctiunea prevazută de 
lege. Relaţii la sediul lichidatorului 
judiciar telefon 0742592183, tel./fax 
: 0252354399 sau la adresa de email: 
office@consultant-insolventa.ro.

l Debitorul SC Construcții Fero-
viare Turnu Severin SA cu sediul 
social în Dr. Tr. Severin, str. Merilor, 
nr. 16, jud. Mehedinţi, CIF: 
10471293, J25/160/1998, aflată în 
procedura de faliment, dosar nr. 
6919/101/2014 prin lichidator judi-
ciar, Consultant Insolvenţă SPRL, 
scoate la vânzare: -Proprietatea 
imobiliară * Spațiu industrial – 
situat în Dr.Tr. Severin, str. Merilor, 
nr. 16, jud. Mehedinți, compus din: 
-„atelier mecanic” – Sutilă = 98mp; 
Sconstruită = 125mp; Scd = 125mp; 
-„magazie metalică (atelier 
tâmplărie)” – Sutilă = 49mp; Scon-
struită = 62mp; Scd = 62mp; - 
„Șopron”-  Sut i lă  =  52mp; 
Sconstruită = 60mp; Scd = 60mp; - 
„Șopron”- Sutilă = 38mp; Scon-
struită = 43mp; Scd = 43mp; 
- „Șopron”- Sutilă = 78mp; Scon-
struită = 90mp; Scd = 90mp; - 
„depozit ulei” - Sutilă=488mp; 
Sconstruită = 630mp; Scd = 630mp; 
„dormitoare” - Sutilă=190mp; 
Sconstruită = 238mp; Scd = 238mp; 

-„centrală termică” -  Suti-
lă=104mp; Sconstruită = 103mp; 
Scd = 103mp; -„rampă beton” – 
Sutilă = 37mp; Sconstruită = 37mp; 
Scd = 37mp; -„sediu” - Sutilă = 
367,45mp; Sconstruită = 234,32mp; 
Scd = 468,64mp; suprafața de teren 
totală aferentă amplasamentului 
este de 8.518 mp, nr. carte funciară 
50437; 50438, nr cadastral 18/1, 
18/2* la un preţ de pornire al licita-
ţiei de 138.000 euro, echivalentul in 
lei la cursul BNR din ziua platii 
(exclusiv TVA). Licitatia va avea 
loc în Dr.Tr. Severin, str. Zăbrău-
ţului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi la 
data de 14.03.2019 orele 13,00. 
Titlul executoriu în baza căruia 
lichidatorul judiciar procedează la 
vânzarea proprietătii imobiliare 
descrisă anterior, o reprezinta 
sentința nr. 276/2015 din data de 
20.05.2015 de deschidere a proce-
durii de faliment pronunțată de 
către judecătorul sindic în dosarul 
de insolvență nr. 6919/101/2014. 
Participarea la licitaţie este condiţi-
onată de consemnarea în contul 
debitoarei, până la începerea licita-
ţiei a unei cauţiuni de 10% din 
preţul de pornire al licitaţiei şi 
achiziţionarea caietului de sarcini. 
Relaţii suplimentare la telefoanele 
0742592183, 0252/354399.

l Calorex Termo Impex SRL, 
societate in faliment, prin lichi-
dator judiciar Andrei Ioan IPURL, 
vinde prin licitatie publica, in bloc, 
utilaje valorificate ca material 
reciclabil, fier vechi, dupa cum 
urmeaza: aparat de debitat, aparat 
sudura, centrală termică linie 
uscare, linie uscare rumeguş, 
sistem calculator, situate în 
Buşteni, Str. Pescăriei, nr. 2A, 
Judeţul Prahova, la pretul de 
1.600 lei plus TVA. Licitatia se va 
organiza la sediul lichidatorului 
judiciar in data de 04.03.2019 ora 
13:00, iar in cazul in care bunurile 
nu vor fi valorificate, aceasta este 
reprogramata pentru data de  
06.03.2019, 08.03.2019, 11.03.2019, 
13.03.2019, 15.03.2019, 18.03.2019, 
20.03.2019, 22.03.2019, 25.03.2019, 
la aceeasi ora si aceeasi adresa. 
Cererile de inscriere la licitatie se 
depun in original la sediul lichida-
torului judiciar insotite de toate 
documentele prevazute in regula-
mentul de vanzare. Inscrierea la 
licitatie se poate efectua cu 48 de 
ore inaintea datei tinerii licitatiei, 
mai multe relatii, precum si achizi-
tionarea regulamentului de 
vanzare se pot obtine de la lichida-
torul judiciar, la numerele de 
telefon 0244597808, email: office@
andreiioan.ro sau pe site-ul www.
andreiioan.ro.

PIERDERI
l Pierdut Act de Concesiune nr. 
109/1951 pe numele Lungeanu 
Elena, al locului de veci din parcela 

C, nr. 77, cimitirul „Adormirea 
Maicii Domnului” Giuleşti. Îl declar 
nul.

l Pierdut legitimaţie de Avocat 
emisă de Baroul Bucureşti. Pe nume 
Avocat Titular Mîţu Costică. O 
declar nulă.

l Pierdut Atestat de Înregistrare 
nr.RO9786403DT01/12.12.1996 
pentru comercializarea en detail de 
produse energetice- eliberat de 
Ministerul Finanțelor Publice- 
Autoritatea Națională a Vămilor 
pe numele operatorului economic 
SC Autopro Mond SA.

l Stângă Alexandru Adrian, domi-
ciliat în Bucureşti, str.Cetatea Veche, 
nr.5, bl.3/5B, sc.1, et.3, ap.5, sector 4, 
posesor al CI seria RT nr.790324, 
eliberată la data de 16.03.2012 de 
S P C E P  S 4 ,  a v â n d  C N P : 
1760326443031.

l Pierdut Certificat constatator de 
la sediul social al Soriana Constanti-
nescu PFA, cu sediul în Bucureşti, 
Calea Moşilor, nr.251, bloc 51 Bis, 
scara B, etajul 3, ap.15, sector 2, 
număr deordine în Registrul Comer-
țului F40/521/2007, CUI:21358290. 
Îl declar nul.

l SC Expert Vedaco Construct 
SRL, având CUI: 2178757, declară 
pierdut Certificat de Înregistrare cu 
seria B, nr. 3178038 şi certificatele 
constatatoare de autorizare. Se 
declară nule. 

l Declar pierdut şi nul Atestat 
Profesional de transport marfă 
eliberat de RAR Dolj pe numele 
Alexandru Ionuț Cătălin.  

l Pierdut legitimaţie de serviciu pe 
numele Scarlat Marius cu nr. de 
marcă 124, emisă de Direcţia Gene-
rală de Poliţie Locală şi Control. O 
declar nulă.

l Declar pierdut registrul acţiona-
rilor al SC Algadart SA, societate 
radiată cu sediul în Bucureşti, 
ONRC  nr. J40/5744/1996 CUI 
8619631. Dau prezenta spre a-mi fi 
utilă la reconstituirea documentului 
declarat pierdut.

DECESE
l Colectivul Clinicii de Urologie 
a Spitalului Sf.Ioan este alături 
de Fam. Prof. Dr.Petrișor 
Geavlete, în greaua suferință 
provocată de pierderea celei care 
a fost LUCIA GEAVLETE. 
Dumnezeu să o odihnească!

l Dragoș și Mara Georgescu 
sunt alături de familia Prof. 
Dr.Geavlete în clipele de grea 
încercare pricinuite de pierderea 
mamei. Sincere condoleanțe!


